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1.-MEMÒRIA DESCRIPTIVA DOCUMENTS D'INFORMACIÓ.
1.1.-OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL.
La present modificació puntual de POUM actua en una finca del polígon PA17 amb qualificació
7a2, “Zona d'indústria aïllada “Sota el Molí, Pla del viver i Pla del Tren”, per canviar la
qualificació de part de la finca a equipament de serveis urbans, clau EU (Deixalleria) i
possibilitar la segregació de la parcel·la i la seva adquisició per part de l'administració.
La Deixalleria actual es situa en una part de la finca industrial propietat de la societat FCC
Ámbito, SA, situada al polígon industrial “Sota el Molí” al passatge del Criadero, 1, 3 amb
referència cadastral 6699702DF3969N0001MZ i està gestionada per l’empresa Agència catalana
de Residus.
Actualment la normativa de la zona 7a2 permet exclusivament la segregació de les finques
industrials amb una superfície mínima de 3.000 m2 i la finca que es destina a deixalleria té una
superfície de 2.047,50 m2 per la qual cosa es fa necessària aquesta modificació per possibilitar
el canvi de qualificació i la divisió de la finca actual en dos unitats i poder fer la compra de la
parcel·la destinada a Deixalleria per l'administració pública per garantir el seu ús al servei de la
població.

1.2.-DELIMITACIÓ DE L'ÀMBIT OBJECTE DE LA MODIFICACIÓ.
L'àmbit en el que s'actua és exclusivament la finca del polígon PA17 on actualment es situa la
deixalleria municipal que dona servei a la població.
La finca industrial total t una superfície de 17.984,00 m2 dels quals la deixalleria ocupa una
superfície de 2.047,50 m2 .
La present modificació contempla la divisió de la finca en dues unitats
FINCA INDUSTRIAL ZONA 7A2.................................. 15.936,50 m2
FINCA D’EQUIPAMENTS URBANS (DEIXALLRIA)............2.047,50 m2

1.3.-ANTECEDENTS.
La Deixalleria municipal es situa en una finca industrial del polígon industrial “Sota el Molí”
qualificada de zona 7a2. Ocupa una porció de la finca amb accés des dels vials del polígon.
Aquesta finca havia estat inicialment propietat de l'Agència de Residus de Catalunya que va
desenvolupar una activitat de recollida i tractament de residus perillosos en petites quantitats.
En una part de la finca es va instal·lar la deixalleria municipal que va ser cedida per part de
l’Agència de Residus de Catalunya a l’Ajuntament de Montmeló i que ha estat gestionada per
delegació de l’Ajuntament de Montmeló al CCVO el qual, a través del Consorci per a la gestió de
residus del Vallès Oriental va conveniar amb l’empresa consorciada SAVOSA, per donar servei a
la població.
Posteriorment la finca va ser venuda a FCC Ámbito, SA i la part de terreny que ocupa la
deixalleria va quedar en una finca privada.
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L'Ajuntament i l'Agència de Residus de Catalunya, per tal de garantir la continuïtat de la
Deixalleria municipal es plantegen la compra del terreny, pel que es promou aquesta
modificació de POUM per qualificar el terreny d'equipament de serveis urbans Eu
(DEIXALLERIA) i possibilitar la segregació de la resta de finca industrial.
1.5.- NORMATIVA DE REFERÈNCIA
Article 3 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus, modificat per la Llei 3/2015 d'11 de març de mesures fiscals, financeres
i administratives que defineix la deixalleria com “Centre de recepció i emmagatzematge
selectius de productes per a la reutilització i de residus municipals per als seus tractaments
posteriors: preparació per a la reutilització, valorització i disposició final”.
L'article 42 d'aquest Decret Legislatiu preveu les competències i funcions dels municipis, i
estableix que la gestió dels residus municipals és una competència pròpia del municipi i que
aquest independentment o associadament n'ha de prestar, com a mínim, el servei de recollida
selectiva.
Article 52.1 estableix que “els municipis amb més de 5.000 habitants de dret,
independentment o associadament i, si escau, els consells comarcals i l'Entitat Metropolitana
de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, actualment Àrea Metropolitana de Barcelona,
han d'establir el servei de deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o les plantes
necessàries per a la recollida dels residus explicitats en l'annex d'aquesta llei”.
1.4.-DETERMINACIONS DEL POUM.
Actualment la finca esta situada al PA 17 amb qualificació de zona 7a2, indústria aïllada (art
195-198, 201, 203 i 204 NNUU)
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- Zona d’indústria aïllada "Sota el Molí, Pla del Viver i Pla del Tren”. Clau 7.a.2 (art. 195-198,
201, 203, 204 NNUU)
(art. 195) La zona d’indústria aïllada inclou els sòls destinats específicament a les
activitats industrials en naus de tamany mig o gran i amb tipologia aïllada.
S’identifica en els plànols d'ordenació amb la clau 7.
(art. 201) Paràmetres específics:
1. Paràmetres propis de la parcel·la:
- Ordenació en edificació aïllada.
- Parcel·la mínima: 3.000 m²
- Façana mínima de parcel·la: 30 m.
2. Paràmetres comuns d’edificació en relació a la parcel·la:
- Ocupació màxima: 50%
- Edificabilitat neta màxima: 0,75 m²st/m²
- Volum màxim edificable: 4 m3/m²
3. Paràmetres específics per l’edificació situada en relació a la parcel·la:
- Separacions mínimes: 10 m a vials, 5 m a límits entre parcel·les.
4. Paràmetres referits a l’edifici :
- Alçada màxima: 15 m, excepte de 10 m (parcel·la situada a l’extrem est del sector
que confronta al passeig del Riu i al c/ Navarra)
- S’admet planta soterrani amb la mateixa ocupació que la resta de l’edificació.
(art. 203) Usos:
1. Usos dominants: indústria A
2. Usos compatibles: serveis tècnics i ambientals i aparcament.
3. Usos condicionats : (...)
- industria B: s’admeten sols aquells usos i activitats que compleixin els requisits
sobre el seu nivell d’incidència establerts en el Títol III, Capítol II, secció cinquena de
les presents normes.
1.5.-ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT.
Actualment la finca objecte d'aquesta MP, es situa al PA 17 i es propietat de la empresa FFCC en
la seva totalitat.
Referència cadastral: 6699702DF3969N0001MZ
Adreça: carrer Passatge del Criadero 1-3.
En una part de la finca es situen les instal·lacions de la deixalleria municipal que es volen
segregar de la finca general i qualificar d'Equipament de serveis urbans (Eu).

2.-MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DOCUMENT D’ORDENACIÓ.
2.1.-JUSTIFICACIÓ LEGAL DEL PROCEDIMENT I CONTINGUT DE LA MODIFICACIÓ.
La present Modificació puntual es redacta de conformitat al marc urbanístic legal que ve donat
en primer lloc pel RFL 2/2008 de 20 de juny pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei estatal de
sòl, el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s ‘aprova el seu reglament, el Decret Legislatiu
1/2010 , de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text Refós de la Llei d’Urbanisme.
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El planejament general vigent és el Pla d’ordenació urbanística municipal, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona, el 8 de març de 2012 i
publicat al DOGC el 25 de maig de 2012
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2.2.-ESTRUCTURA DE LA PROPIETAT DEL SÒL.
La Modificació actua exclusivament en una parcel·la de sòl urbà consolidat del PA17, qualifica
de 7a2, “Indústria aïllada”.
Actualment la deixalleria ocupa part d'aquesta parcel·la i amb la present MP es qualifica
d'equipament per a fer la segregació i la compra per part de l'administració.
D'acord l'article 120 de les NNUU del POUM els equipaments han de ser preferentment de
titularitat pública i amb aquesta MP es possibilita la compra del terreny amb ús de Deixalleria
per la administració.

2.3.-DETERMINACIONS DE LA MODIFICACIÓ DEL POUM.
La present MP suposa el canvi de qualificació d'una part de la finca actual 7a2, “Indústria
aïllada” en Equipament de serveis urbans, clau EU.
La part de la finca qualificada de clau EU, estarà regulada per les NNUU de la Secció Cinquena.
Sistema d'Equipaments comunitaris i Serveis Tècnics.
Article 118. Definició i tipus. Identificació
1. Comprèn aquest capítol la regulació dels sistemes d’equipaments comunitaris i de
serveis tècnics, en tant que es tracta de sòls destinats a instal·lar dotacions d’interès
públic i social necessaris en funció de les característiques demogràfiques i
socioeconòmiqes de la població.
2. Els sòls que aquest Pla destina a sistema d’equipaments comunitaris i de serveis
tècnics, s’inclouen en una de les categories següents:
- Sistema d’equipaments comunitaris
- Sistema de serveis tècnics Clau S

Clau E

Subsecció primera. Sistema d'Equipament comunitaris. Clau E
Article 119. Definició i identificació.
1. El sistema d’equipaments comunitaris inclou els sòls que es destinen a usos públics
col·lectius o comunitaris i a dotacions d’interès públic o social necessaris en funció de
les característiques socioeconòmiqes de la població.
2. S’identifica en els plànols d’ordenació amb la clau E.
3. S’han grafiat, en els plànols d’ordenació del Pla, els elements i àrees incloses en el
Catàleg de Béns del POUM mitjançant els codis i símbols corresponents a l’element i al
seu nivell de protecció, de manera que quedi identificat que la seva regulació normativa
és la que s’estableix en la fitxa del Catàleg corresponent, independentment de la
qualificació urbanística on estigui localitzat.
Article 120.Titularitat
1. Els sòls que el present POUM o planejament que el desenvolupi qualifica com a
sistema d’equipaments comunitaris amb un ús assignat, tant generals com locals, seran
en general de titularitat pública.
2. No obstant el que s’estableix al punt primer d’aquest article, els equipaments privats
existents abans de l’entrada en vigor d’aquest POUM, siguin generals o locals,
conservaran la seva titularitat privada sempre i quan puguin acreditar que venen
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realitzant la seva activitat privada conforme a l’ús dominant pel qual aquest POUM ha
qualificat el sòl o l’edificació, abans de la data esmentada. En cas que es produeixi el
cessament definitiu o el canvi de l’ús dominant, l’administració podrà adquirir el sòl o
l’edificació. La legitimació de l’expropiació de sòls qualificats d’equipaments que siguin
de titularitat privada requerirà la prèvia assignació d’un ús concret i la justificació de la
necessitat de la titularitat pública mitjançant un pla especial.
3. La titularitat pública dels equipaments no exclou la possibilitat de la concessió del
domini públic quan aquesta forma de gestió sigui compatible amb la naturalesa de
l’equipament, i dels objectius d’aquest Pla.
Article 121. Règim general
En l’obtenció, el finançament, la construcció, l’ús, l’explotació i la conservació dels
equipaments s'observarà allò que disposen aquestes Normes, la legislació sectorial
vigent i les corresponents disposicions urbanístiques que es puguin establir mitjançant
planejament especial.
Article 122. Condicions d’ús
1. Usos dominants: equipaments i dotacions d’acord amb el que estableix l’article U6
d’aquestes Normes, que tinguin interès públic social o comunitari.
2. Usos compatibles: aquells directament vinculats amb l’ús dominant i amb la funció
concreta de l’equipament així com els serveis tècnics i ambientals. En aquest sentit, el
POUM reconeix com a compatibles els usos existents en els equipaments en el moment
de l’aprovació inicial i que estiguin d’acord amb la definició anterior d’aquest mateix
apartat.
3. Pel que fa a l’ús de cementiri, s’estarà al que disposa la legislació sectorial vigent i en
concret el que s’assenyala en els Decrets de la Generalitat 42/1981, de 16 de febrer, i
250/1987, de 7 de juliol.
4. En els sòls destinats a equipaments que ja tenen un ús assignat en l’actualitat, aquest
POUM determina aquest ús com a dominant. No obstant l’anterior el Pla assigna usos
concrets a diferents equipaments en funció de les claus que s’identifiquen a continuació
- Equipament sanitari – assistencial,
clau Es
- Equipament educatiu,
clau Ed
- Equipament esportiu,
clau Ee
- Equipament cultural – social
clau Ec
– Equipament religiós,
clau Er
- Equipament administratiu,
clau Ea
- Equipament funerari,
clau Ef
- Equipament de serveis urbans,
clau Eu
- Equipament relacionat amb la mobilitat
clau Et
- Equipament Circuit
clau EC

5. El canvi dels usos assignats per aquest POUM als diferents equipaments requerirà el
corresponent Pla Especial de assignació d’usos i la justificació que queden cobertes les
necessitats derivades de tal modificació.
6. S’identifica un ús específic vinculat al Circuit de Catalunya, clau EC, regulat segons el
Pla Especial d’assignació d’usos del Circuit de Catalunya de 1988.
7. En l’àmbit del soterrament del ferrocarril, on existeixi superposició de qualificacions
entre el sistema ferroviari i el sistema d’espais lliures o el sistema ferroviari i el
d’equipaments S, en els últims es consideraran compatibles els usos vinculats als
elements de caràcter tècnic, tals com ventilacions, il·luminació, sortides d’emergència o
qualsevol altre, derivats de l’existència del ferrocarril en el subsòl.
Article 123. Condicions d’ordenació i edificació
1. L’edificació en àrees qualificades de sistema d’equipaments s’ajustarà a les
necessitats funcionals dels diferents equipaments, al paisatge, a l’organització general
del teixit urbà en què se situen i a les condicions ambientals del lloc.
2. L’ordenació de les dotacions i equipaments s’estableix en la regulació dels sòls urbà i
urbanitzable. Les determinacions previstes per aquest últim són aplicables per els
equipaments i dotacions emplaçats en sòl no urbanitzable.
3. Pels equipaments existents en sòl urbà consolidat regirà el tipus d’ordenació que
envolta l’emplaçament de l’equipament i s’aplicaran les mateixes intensitats i condicions
d’edificació, tret que raonablement hagin de ser diferents, cas en el qual s’haurà

APROVAT
26/06/2018 17:14

IDENTIFICADORES

DOCUMENT

URBA_Memoria: MEMORIA MP POUM DEIXALLERIA

SIGNATURES

ALTRES DADES

Codi de verificació: W1DLV-57U7B-JRYOW
Pàgina 7 de _2 14

ESTAT

El document ha estatsignat per :
1.- JOSEP REYES SERRANO, Arquitecte, del AJUNTAMENT DE MONTMELÓ.Signat 26/06/2018 17:14

d’efectuar un pla especial urbanístic. Es podrà mantenir la volumetria de l’equipament en
cas de substitució per un altre ús d’equipament.
4. Els possibles equipaments privats que s’autoritzin precisaran de la tramitació del
corresponent pla especial per la seva assignació d’usos i per la justificació de la seva
integració en el conjunt consolidat.
5. En el sistemes d’equipament funerari es mantindrà una franja lliure d’edificació de 25
metres lliures d’edificació que no estiguin vinculades al mateix equipament funerari.
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2.4.-JUSTIFICACIÓ DE LA CONCURRÈNCIA D’INTERESSOS PÚBLICS I PRIVATS.
La MP actual té interessos públics i privats.
L'article 52.1 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei reguladora dels residus, modificat per la Llei 3/2015 d'11 de març de mesures fiscals,
financeres estableix que “els municipis amb més de 5.000 habitants de dret, independentment o
associadament i, si escau, els consells comarcals i l'Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics i
Tractament de Residus, actualment Àrea Metropolitana de Barcelona, han d'establir el servei
de deixalleria mitjançant la instal·lació de la planta o les plantes necessàries per a la recollida
dels residus explicitats en l'annex d'aquesta llei”. A més, en l'apartat 2 es preveu que les
deixalleries hagin de complir les prescripcions tècniques que siguin establertes pel Govern de la
Generalitat.
És necessària una ubicació adequada de la deixalleria que faciliti l'accés als possibles
usuaris/es per aconseguir una major participació en la instal·lació tenint en compte la
proximitat d'altres pols d'atracció que serveixin de referència i facilitin l'accés i la utilització de la
instal·lació.
La deixalleria s'ha de considerar com un equipament municipal o supramunicipal més, per
aquest motiu es recomana integrar-la dins l'entramat urbà i facilitar així la participació de la
ciutadania i l'aportació dels residus.
La distància recorreguda en aquest temps ha d'estar directament relacionada amb les
condicions de circulació a la zona i, per tant, depèn de la densitat de població.
En relació als interessos públics la qualificació del terreny com Equipament i la segregació de la
parcel·la industrial actual permet donar garanties del manteniment del servei públic i la seva
compra per part de l'administració.
En relació als interessos privats, el propietari de la finca regularitza la seva propietat amb la part
industrial que realment utilitza i aprofita per la seva activitat i pot fer la venda a l’administració
de la part de la seva finca que actualment està ocupant la deixalleria municipal, evitant la
ocupació irregular que s’està fent actualment.

2.5.-PARTICIPACIÓ CIUTADANA.
No es necessària.

2.6.-JUSTIFICACIÓ OBSERVANÇA MOBILITAT SOSTENIBLE.
Aquest canvi de qualificació d'una part de la finca no modifica la mobilitat ja que actualment la
deixalleria ja està funcionant en el mateix terreny i no suposa canvis en relació a la situació
actual.

2.7.-INFORME DE SOSTENIBILITAT ECONÒMICA.
La present modificació no suposarà impacte en les finances públiques de l'Ajuntament ja que la
compra del Equipament es preveu que serà subvencionada per la Agència de Residus de
Catalunya. En relació al manteniment de la instal·lació no hi haurà un major cost de l’actual ja
que actualment ja està essent gestionada per les administracions públiques.
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3.-NORMES URBANÍSTIQUES.
No es modifica la normativa vigent al sector, mantenint la finca industrial la qualificació de zona
7a2, (article 195-198 201,203,204) “Indústria aïllada, i la part de finca que es canvia a
equipament tindrà la qualificació d'Equipament de Servis Urbans Eu (articles 118-123) regulat
per les Normes urbanístiques del POUM.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 231384 W1DLV-57U7B-JRYOW BD5D9104881E73ED0487097796334E2CB5F6360C) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document estàSIGNAT. Mitjançant el codi de verificació
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4.-DOCUMENTACIÓ AMBIENTAL. INFORME MEDIAMBIENTAL.
No es necessari.

5.-MEMÒRIA SOCIAL.
No es necessària.

6.-AGENDA
La segregació de la finca destinada a deixalleria es farà amb posterioritat a l’aprovació
d'aquesta Modificació Puntual de POUM i totes les gestions fins la seva inscripció al Registre
de la Propietat.

7.-AVALUACIÓ ECONÒMICA.
No hi ha variació entre el rendiment econòmic actual i l futur de l’equipament.

8.-PLÀNOLS
1. Delimitació àmbit
2. Estructura de la propietat
3. Planejament vigent.
4. Planejament proposat. Qualificació del sòl.
5. Planejament proposat. Ordenació

Montmeló, juny de 2018
Josep Reyes Serrano
Arquitecte municipal
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